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$,żne wskazówki bezpieczeństwa
Podczas korzystania z maszyny elektrycznej należy zawsze przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do pracy 
należy uważnie przeczytać instrukcję prawidłowego korzystania z 
urządzenia.

�#"*�1��&��
łasu w normalnych warunkach pracy wynosi 75 dB(A)
�'",
���&�
����łączyć maszynę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, 

jeśli maszyna nie działa prawidłowo. 
�+",���2łaść żadnych przedmiotów na nożny regulator obrotów.
�-"J�śli przewód zasilający regulatora nożnego jest uszkodzony, 

należy go wymienić w autoryzowanym serwisie.
��"Maszynę mogą użytkować dzieci, osoby niepełnosprawne

fizycznie lub umysłowo, osoby bez dostatecznego doświadczenia 
lub odpowiedniej wiedzy pod warunkiem, że otrzymają wcześniej 
odpowiednie przeszkolenie i będą pracować pod nadzorem osoby 
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

��"7�
żać na dzieci, aby nie bawiły się maszyną.

1.Urządzenie podłączone do sieci nie powinno być pozostawione bez 

nadzoru.

2. Zawsze odłączaj urządzenie z sieci po zakończeniu szycia, przed 

czyszczeniem, konserwacją, wymianą żarówki itp. Wymieniać żarówkę 

należy na nową takiego samego typu 15 W (220-240V).

1. Nie pozwalaj dzieciom bawić się maszyną. Podczas szycia na 
maszynie w obecności dzieci zachowaj szczególną ostrożność.

2. Używaj maszyny wyłącznie w celach, które zostały podane 
w niniejszej instrukcji obsługi. Stosuj wyłącznie oryginalne 
akcesoria zalecane przez producenta, wymienione w niniejszej 
instrukcji obsługi.

3. Nie użytkuj maszyny, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są 
uszkodzone, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli spadła i uszkodziła się lub 
jeśli wpadła do wody lub uległa zawilgoceniu. W takim wypadku 
należy oddać urządzenie do kontroli, naprawy lub regulacji w 
najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.

4. Nie użytkować maszyny z zakrytymi otworami wentylacyjnymi. Dbać 
o czystość otworów wentylacyjnych i regulatora obrotów. Chronić 
przed kurzem, pyłem, ścinkami materiału.

5. Podczas szycia trzymać palce z daleka od ruchomych części 
maszyny. Szczególnie ostrożnie postępować z igłą.

6. Stosować zawsze właściwą płytkę ściegową. Nieodpowiednia płytka 
ściegowa może spowodować złamanie igły.

7. Nie używać krzywych, uszkodzonych lub przepracowanych igieł.

8. Podczas szycia nie ciągnąć ani nie pchać materiału. Mogłoby to
spowodować złamanie igły.

-" ��łączyć maszynę przełącznikiem na OFF („0“) przy wykonywaniu 
jakichkolwiek czynności w obrębie igły, jak np. nawlekanie igły, 
wymiana igły, nawlekanie szpulki, wymiana stopki itp.

��"�C
��1����łączyć maszynę od prądu podczas otwierania pokrywy,
smarowania lub wykonywania jakichkolwiek czynności zgodnie 
z instrukcją obsługi.

��",����2ładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
��",�����
���
ć na maszynie na wolnym powietrzu.
�5",�����
���
ć na maszynie, gdy w pobliżu był rozpylany aerozol 

lub gazy techniczne.
�!"*�1�������ągnięciem wtyczki z gniazdka ustawić przełącznik

zasilania na pozycji „0“.
� "�����������ągnięcia wtyczki z gniazdka nie ciągnąć za 

przewód, ciągnij za wtyczkę.

����DŻ	�

�������
D����$�Ć NINIEJSZĄ 
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Maszyna do szycia jest przeznaczona wyłącznie
do użytku domowego. 

$
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&��%�B*���B�ń��=,

*��,ż�&�,
*�ą��/#

�$��� � �",
B/&��(�B�&�,
�)B) ,
�*,�B�ń, pożaru, 

porażenia prądem lub poniesienia innych obrażeń cielesnych:
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J
2���łaściciel niniejszej maszyny do szycia masz możliwość szycia na wszystkich 
rodzajach tkanin, zaczynając od grubej bawełny aż do cienkiego jedwabiu.

  Twoja maszyna jest prosta i łatwa w korzystaniu. Dla Państwa bezpieczeństwa oraz 
aby szycie na maszynie było czystą przyjemnością, polecamy przeczytać wszystkie 

rekomendacje w niniejszej instrukcji i korzystać z nich w trakcie pracy na urządzeniu.
  Po zapoznaniu z instrukcją obsługi poznasz duże możliwości maszyny oraz dowiesz 

się o jej zaletach.

Na etapie produkcji maszyna do szycia jest fabrycznie regulowana, ustawiana i smarowana. Przed pierwszym 
użyciem zalecamy:
- sprawdzenie obszaru chwytacza i transportera oraz ewentualne delikatne wytarcie jedynie nadmiaru oleju 
maszynowego,
- wykonanie próbnego szycia na testowym kawałku tkaniny. 
Ma to na celu pozbycie się ewentualnego nadmiaru oleju maszynowego, który mógłby zabrudzić właściwy 
wyrób. 
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�" Regulator naprężenia nici górnej

�" *����ągacz nitki

5" ,�żyk do odcinania nici (odcinacz nici)
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 " *łytka ściegowa

#" :���2�����ęgu / pojemnik na akcesoria

'" 6żwignia szycia wstecz
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-" *�2�ętło szerokości ściegu (nie we wszystkich modelach)

��" *�2�ętło długości ściegu

��" *�2�ętło wyboru ściegu

��" 6źwignia automatycznego obszywania dziurki 
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�!" A���1��
�����1���ń na szpulkę

� " $�1���ń nawijacza szpulki

�#" <�ór na drugi trzpień na szpulkę

�'" 9�ło zamachowe

�+" ��łącznik główny 

19. Gniazdko do podłączenia nożnego regulatora
obrotów

��"�Dysk nawijania szpulki

21. Prowadnik nici górnej

��" 9������&
�1���

�5" 4ączka

�!" 6źwignia stopki dociskowej

� " �F��2���1�����żny regulator obrotów
26.  Przewód zasilający
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	" .	ły (3 szt.)
�" 9�ążek przytrzymujący szpulkę (mały i duży)
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�" *łytka do cerowania
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2�����1���ń na szpulki
�" *��2ładki filcowe pod szpulki
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����ściegu atłasowego
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����ściegu owerlokowego
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t.   Stopka do wszywania żyłki i sznurka
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�" :��2
�1�	órnym transportem i prowadnikiem
x. Podwójna igła
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D, ładanie stolika do szycia

2
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7�
��ć stolik w pozycji poziomowej i przesuwać go w 
kierunku wskazanym przez strzałkę.(1)

Stolik wysięgu można używać, jako pojemnik na akcesoria. (2)



3

Podłączyć maszynę do sieci, w taki sposób, jak pokazano na 
rysunku.

J�śli maszyna nie jest używana lub trzeba dokonać wymianę
 części, upewnij się, że ona jest odłączona od sieci.

*�ędkość maszyny do szycia jest regulowana za pomocą nożnego 
regulatora obrotów.

UWAGA:
*���1
��	���&
�1��
�����8����ż��
�
���
��ż����8&��
ć
���12ę�1�	��
1�2
"����1
�����ż��
��
�&
�1������
��ż��
��2��1����
ć���ż����������2���ę�2�ś�������96��-������
�
��	���ó��1��
��ę���&����2���1��&������!���"

*���łączeniu przełącznika do pozycji “I” automatycznie włącza się 
lampka do podświetlenia powierzchni roboczej.

�=,+,#

	�żny sterownik prędkości

$łączenie podświetlenia powierzchni roboczej

3���&����łączenia maszyny do zasilania najpierw podłącz 
przewód zasilający do gniazda maszyny, następnie włóż 
wtyczkę do gniazda zasilania sieciowego, a następnie włącz 
przełącznik na obudowie maszyny do pozycji “ON - I”

�$���#

���łączenie maszyny do sieci

�oo
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Maszyna dysponuje dwustopniowym podnoszeniem stopki. Po 
podniesieniu dźwigni podnoszenia stopki domyślnie ustawia się 
ona w standardowym wzniosie. Aby uzyskać tzw. wysoki 
wznios i móc umieścić pod stopką grubsze tkaniny należy 
dodatkowo ręcznie unieść dźwignię podnoszenia stopki do 
poziomu A jak pokazano na rysunku. 

�=����*&��=,
�źwignia podnoszenia stopki

�
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*�����ść drążek uchwytu stopki (a) do najwyższej pozycji 
górnej. Założyć uchwyt stopki (b) jak pokazano na rysunku (1) a 
następnie dokręcić śrubę mocującą. 

7&��ścić stopkę pod uchwytem stopki (b) tak pręcik mocujący 
stopki (d) znajdował się prostopadle pod wycięciem (c). 
Opuścić drążek (a), stopka dociskowa (f) zamknie się 
automatycznie.

CCC������888&&&������


���������������������222���������555���
Podnieść stopkę dociskową. Pociągnij do siebie dźwignię (e),
stopka odłączy się.

Załóż prowadnik krawędziowy (g) do otworu uchwytu stopki  
jak pokazano na rysunku.
Wyreguluj odległość igły do prowadnika krawędziowego w 
zależności od tego, jaka odległość jest potrzebna pomiędzy 
szwami. 

*���1
����2��
��
�����ższych działań należy ustawić
przełącznik sieciowy do pozycji “OFF-O” (wyłączony).

CCC


222ładanie stopki (2)
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� C
łożyć szpulkę z nitką na trzpień poziomy

� 6�
���żych szpulek stosuj większy krążek (1), dla &
łych
szpulek stosuj mały krążek"�����

���ł�ż�ć���2ę�������
���2���2�"��5�

� <���ąć nitkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół 
dysków naprężających. (4)

��*�1��������ć przez oczko w szpulce ku górze i założyć na 

trzpień nawijacza (5)

� *�1����ąć szpulkę w prawo. ��#�

� *�1��1�&
ć końcówkę nitki"��'�

� ,
����ąć na rozrusznik nożny.��+�

� *���
����ęciu początku zatrzymać nawijanie i o���ąć
końcówkę nici a następnie kontynuować naijanie"��-�

� *���
����ęciu p�1����ąć szpulkę w lewo (10), i zdjąć szpulkę 
z trzpienia.

E����1���ń do napełniania szpulki jest ustawiony w pozycji prawej
„nawijania“, maszyna nie będzie szyć, pokrętło ręczne jest 
zablokowane i nieruchome. Aby rozpocząć szycie, należy 
przesunąć trzpień w lewo (tryb szycia).

�$���#
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$ ładanie szpulki do bębenka

�=,+,#

Podczas zakładania lub wyjmowania szpulki igła musi
znajdować się w najwyższej pozycji

- Zdjąć stolik i otworzyć osłone bębenka.(1)

- Odchylić skrzydełko zatrzasku bębenka i wyciągnąć bębenek 
z chwytacza. (2)

- Przytrzymaj bębenek ręką, włożyć szpulkę w taki sposób, aby 
nić przebiegła zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (3)

- Poprowadź nić w szczelinę bębenka, do dołu i w lewo, póki 
ona nie trafi pod sprężynę napinającą. (4)

- Wziąć bębenek za zapadkę. (5)

- Włożyć bębenek do kosza chwytacza.(6)

*���1
����2��
��
�����ższych działań należy ustalić 
przełącznik sieciowy w pozycji “OFF-O” (wyłączony).
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.	łę należy wymieniać regularnie, szczególnie, gdy nosi ślady 
zużycia lub jeśli sprawia problemy podczas szycia. Zawsze 
wybieraj igły odpowiednio do rodzaju tkaniny.

A. Poluzować śrubę uchwytu igły, przekręcając ją do siebie 
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).(1)
B. Płaska strona górnej części igły musi patrzeć do tyłu.
C@6"��ł�ż�ć��	łę�����
8��ż�1�8���1��8������2�ę��ć�ś���ę �������
�	ł�"

*���1
����2��
��
�����ższych działań należy ustawić
przełącznik sieciowy do pozycji “OFF-O” (wyłączony).

.	ły muszą być w dobrym stanie. 
Należy je wymieniać, gdy (2):
A. Igła jest zgięta
B. Igła jest stępiona
C. Uszkodzona jest końcówka igły

.	ły należy wymieniać średnio co 8 roboczogodzin. 

�=,+,#

Wymiana igły
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Nawlekanie nici górnej

Prawidłowe nawlekanie nici jest bardzo istotne, ponieważ od tego 
zależy jakość pracy i brak problemów w trakcie szycia. 

- Obrócić koło zamachowe (1), aby podnieść igłę do najwyższej 
pozycji. Podnieść stopkę dociskową, aby zwolnić dyski natężenia 
nici. 

UWAGA: Podczas dokonania niniejszych działań należy ustawić 
przełącznik zasilania do pozycji “OFF-O (wyłączony).

- Unieść trzpień poziomy. Włożyć szpulkę z nitką na trzpień tak, 
aby nić rozwijała się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, następnie przymocować odpowiedniego rozmiaru krążek 
przytrzymujący szpulkę (2). 

- Przeciągnąć nić przez górny prowadnik nici (3), następnie przez 
sprężynę naprężającą nić górną (4), jak pokazano na rysunku.

- Przeciągnąć nić przez górny prowadnik nici (5). Następnie
przeciągnąć nić przez dyski naprężające.

- Zaczepić nitkę wokół poziomego prowadnika nici (6), następnie 
włożyć nić do cienkiego drucianego prowadnika na uchwycie igły 
(7).

- Wyciągnąć około 15-20cm nici i obciąć ją stosując boczny
obcinacz nici (8).

J�żeli Państwa maszyna posiada opcję automatycznego 
nawlekania nici, prosimy zapozanać się z instrukcją na stronie 
13.

�=,+,#

0 . 1 8

2 3 4 5
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��*�����ś igłę do najwyższej pozycji i opuść stopkę dociskową. 

- Naciśnij na dźwignię A, nawlekacz nici opuści się a następnie 
obróci w kierunku igły, haczyk nawlekacza trafi w ucho igły (B).

- Trzymając opuszczoną dźwignię A poprowadź nić igłową wokoło 
haczyka C, następnie zahacz nić o haczyk D przechodzący przez 
ucho igły jak pokazano na rysunku. 

- Powoli puszczając dźwignię A puść również i nić, haczyk 
nawlekacza przeciągnie nić przez ucho igły tworząc pętlę.

- Złap za wystającą z igły pętlę nici i wyciągnij ją do tyłu

*���1
����2��
��
�����ższych działań należy ustalić 
przełącznik sieciowy do pozycji “OFF-O” (wyłączony).

�=,+,#

.

0

�

A
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�
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�

�

Automatyczny nawlekacz nici (nie we wszystkich modelach)
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naprężenia nici

Naprężenie nici górnej (1)

Podstawowe ustawienia naprężenia wynosi “4”

Aby zwiększyć naprężenie, obróć pokrętło do pozycji z większą wartością, 
żeby zmniejszyć - obróć pokrętło do pozycji z mniejszą wartością.

A. Normalne naprężenie nici do ściegów prostych.

B. Zbyt słabe naprężenie nici, zwiększyć naprężenie dla wykonania 
ściegów prostych.

C. Zbyt mocne naprężenie nici dla ściegów prostych, zmniejszyć wartość.
6"�,��&
����naprężenie nici dla ściegu zygzakowego, dekoracyjnego. 
Jeżeli wartość naprężenie nici została wybrana prawidłowo, na tylnej stronie 
tkaniny górna nić będzie prawie niewidoczna. 

Naprężenie nici dolnej (2)
6�
����
��1���
�naprężenie�����������8��
��ży ��8ąć��ę����2�1�&
�1������
złapać 2�ń�ó�2ę�����"�$�1�&
8ąc�1
���ą����1ą��ąć��ę���2��&�1���1���2ą
8�����������
��
1�"�J�ż����naprężenie�8���1���&��������ć������ę�1�����ę
rozwijać"�J�żeli naprężenie jest zbyt słabe, nić będzie rozwijać się bez 
potrząsania. )�������	����
ć�naprężenie���
��ż�����ó��ć�&
łą�ś���ę,�2ó�
�
1�
8��8����ę�1���2���ę���2
�����������&�ś����2�ę�&"

��*�
�����ło ustawione naprężenie jest bardzo ważnym dla szycia 
o wysokiej jakości.

��,��������8��8�������
�������naprężenia dla wszystkich rodzajów 
tkanin i nici.

��-�L��1���
�8�����
��1��
�����1
2���������“5”����“ ”.

��6�
���2��
��
�ściegów zygzakowych i dekoracyjnych naprężenie
nici powinno być słabsze niż dla ściegów prostych.

��6�
���2��
��
���ęknych ściegów dekoracyjnych naprężenie nici 
musi być trochę słabsze od normalnego, górna nić powinna nieco
przechodzić na tylną stronę tkaniny.

08
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Wyciąganie nici dolnej

<���żnie pociągnij górną nić aby wyciągnąć przy jej pomocy 
nić dolną przez otwór w płytce ściegowej. 

Wyciągnij górną i dolną nici i przeciągnij obie pod stopką w 
kierunku od siebie (2).

�=,+,#

1.

0

Przytrzymaj końcówkę górnej nici lewą ręką. Obrócić kołem 
zamachowym do siebie, aż igła zostanie podniesiona do 
najwyższej pozycji (1).

Jeśli nić dolna wychodzi z oporem, upewnij się czy nie blokuję 
się ona pomiędzy wysięgiem a dołączanym stolikiem. 
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Dobór nici

444���111&&&���


���������			ły $$$222


���������


 ,,,���������

-����# �' �

���+��

H�22
������2
��
��ł�
����
���8���
���&�ślin, dzianiny bawełniane, trykoty, 
tkaniny poliesterowe, materiały na bluzki i sukienki.

Średnia: bawełna, satyna, płótno żagłowe, podwójne dzianiny, cienka 
wełna.

Średnia: szorstka tkanina, wełna, cięższe dzianiny, frotte, dżins.

:
��
������������	ły. Rozmiar od cienkich do 
grubych. 9 (65)-18 (110)

:���8
�����	ły do dzianin - pół-zaokrąglona, ukośna. 
9 (65)-18 (110)

.	ły do dzianin - pół-zaokrąglona, ukośna. 9 (65)-18 (110)

.	ły do skóry. 12 (80)-18 (110)

777���


			


����3���kie nici i igły są stosowane do szycia tkanin cienkich, grube nici są stosowane do szycia tkanin ciężkich.

��%ór igieł do tkanin

�"�.	łę podwójną m�żna stosować do obrębienia i ozdabiania. 
2. Dla szycia igłą podwójną należy ustalić regulator szerokości ściegu na pozycję mniejszą od “3”.
3. W celu zapewnienia dobrej jakości szycia zawsze korzystaj z wysokiej jakości igieł europejskich numer  65, 70, 80 itd., igły 
amerykańskie i japońskie 9, 11, 12 itd.

           4. Igły należy wymieniać dojść często (dla każdego nowego wyrobu - nowa igła), kiedy została zepsuta lub co 8 godzin ich pracy.

$2
���
��2����
�1��łokien naturalnych - wełna, bawełna, 
jedwab, woal itd. Nie jest zalecana do dzianin.

$2
������
��
������������1���������������1�
���
���łótno 
włókiennicze. Można stosować zamiast 15x1 do grubych 
tkanin.

�!�-��

�#�����

�+�����

3���kie bawełniane nici, nylonowe 
lub poliesterowe.

(
��1�����������2�można uzyskać dzięki 
nici poliestrowej.
Do tkanin z włókien naturalnych należy 
stosować nici z włókien naturalnych.
Zalecamy stosować taki sam typ nici dla nici 
igłowej oraz chwytacza.

,����	����

...			ły ������888


śnienie 444������111


888���222


������������

$2
���
��2����
����łótno włókiennicze.

:2óra, tkanina winylowa, tkaniny obiciowe (pozostawiają 
mniejsze dziurki, niż gruba standardowa igła).

A) �
� �

� �@'� A�:79�

� �@'� A�:79�

�5��*3H

��%ór igieł, tkaniny, nici

Ciężka: wełna, gruby brezent, kołdra, dżins, tkanina zasłonowa.

Super ciężka: gruba wełna, tkanina do odzieży płaszczowych oraz do 
zimowych ubrań.



6�
����������żądanego ściegu należy obrócić pokrętło wyboru ściegu.

6�
�ś���������			���������������������			����������1�ścieg “    “  za pomocą pokrętła wyboru ściegu. 
Ustawić długość ściegu za pomocą pokrętła długości ściegu. 

*�2�ętło wyboru ściegu można kręcić w dowolnym kierunku.

6�
�ściegu prostego wybierz ścieg“   “, ustawić długość ściegu za 
pomocą pokrętła długosci ściegu.

6�
���2��
��
�ściegu zygzakowego wybierz ścieg “    “, za pomocą 
pokrętła szerokości oraz pokrętła długości ustawić odpowiednie 
wskaźniki w zależności od rodzaju tkaniny. 
Dla wyboru pozostałych ściegów obróć pokrętło regulacji długości 
ściegu na “S1” lub “S2” , wybierz odpowiedni wzór za pomocą pokrętła 
wyboru ściegów i ustaw szerokość ściegu za pomocą pokrętła 
regulacji długości ściegu (dla maszyn, które posiadają 3 pokrętła)

C
��1�
8���ę z tabelą ściegów


"�6źwignia szycia wstecz

�"�*�2�ętło regulacji szerokości ściegu (nie wszystkie modele)

�"�*�2�ętło regulacji długości ściegu

�"�*�2�ętło wyboru ściegu

�

�

, %

E, 
=)%�,ć rodzaj ściegu

04

S1 S2
���B,(
/,�B)&)

$B��)
ściegów

.
*� �ętła
.0
���B,(ów 

ściegów:(

.
*� �ętła
.6
���B,(ów 

ściegów:
(

1
*� �ętła .1

���B,(ó=
ściegów:(

1
*� �ętłą
rodzajów ściegów:(32
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Pokrętła regulacji długości i szerokości sciegu

>>>������222���888������������222���ętła regulacji szerokości ściegu:

?
2��&
��
��1���2�ść ściegu “zygzakowego” równa się 5,0mm
i można ją regulować. Szerokość ściegu reguluje się od ;�;���; ;"�
C&���8�1
8ąc wartość pokrętła - szerokość ściegu zmniejsza się. 

*���1
�������
��
��	ły podwójnej, nigdy nie ustawiać szerokości
większej niż “3”. (Dla maszyn które posiadają 3 pokrętła)

 

*�2�ętło szerokości ściegu
6�
�&
�1����2��������
�
8ą

2 pokrętła

81.07?2 81.07?2

1.

0

*�2�ętło długości ściegu *�2�ętło długości ściegu

Ustawienia długości ściegu zygzakowego
Eęstość ściegów zygzakowych zwiększa się gdy zmniejsza się
ustawienie wartości pokrętła w kierunku do “0”. Im mniejsza 
długość ściegu, tym gęstszy robi się ścieg. Dla zwykłego ściegu 
zygzakowego standardowa długość wynosi ‘2.5’.

>>>������222���888������������222���ętła regulacji długości ściegów prostych
6�
��1���
�ś���	��&������&�obróć pokrętło regulacji na ściegi 
proste. Obracając pokrętło regulacji w kierunku “4” długość 
ściegu zwiększa się. Podczas szycia tkanin grubych należy 
ustawić długość ściegu na większą wartość. Stosuj ściegi z 
mniejszą wartością długości ściegu podczas szycia cienkich 
tkaninach.
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7�
��ć maszynę na jeden z trybów ściegu prostego.(1)

Połóż tkaninę na płytkę ściegową pod stopkę dociskową, aby 
krawędź tkaniny była równoległa krawędziom stopki. Na płytce 
ściegowej są specjalne oznaczenia pomagające w wykonaniu
prostych ładnych ściegów (2). 

Opuścić stopkę dociskową na tkaninę, obróć koło zamachowe
do siebie, aż igła wejdzie w tkaninę, płynnie nacisnąć na 
rozrusznik nożny. (3)   

Ścieg prosty

�0

1.

0
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�%��&,&��
&���

�B)���
=����B

<��ócić kołem zamachowym aż igła zostanie podniesiona do 
najwyższej pozycji, podnieść stopkę i wyciągnąć materiał (2).

Podnieść stopkę, wyjąć materiał i nici z lewej strony od siebie, 
aby skierować je do noża bocznego (B) i pociągnąć przez nóż 
do dołu, aby je obciąć. Nici zostaną odcięte i pozostanie
długość, która będzie wystarczająca, aby kontynuować szycie.

:1���������1�8��������
�������1&�������
�ściegów na końcu 
i na początku szwu.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk szycia w wstecz aby przeszyć
kilka ściegów wstecz.
Po zwolnieniu dźwigni maszyna będzie szyć do przodu (1/A).

A

1

.

0

�



G�:��2
����ściegu krytego jest dodatkową opcją, nie jest w 
zestawie z maszyną do szycia.

:��2
��łuży do obszycia, zasłon, spodni, spódnic itp.
o    ścieg do tkanin elastycznych.
      ścieg do bieliżny.
Patrz na rysunek. (1)

�)�����2��
ć ścieg kryty, należy mieć praktykę. Zawsze 
najpierw wykonaj test szycia.

������1�������2óre są podobne do koloru tkaniny.
Złóż tkaninę w sposób jak pokazano na rysunku, spodem do 
góry. 
Dolną część tkaniny można zgiąć jeden lub dwa razy. 
Załóż stopkę do szycia ściegiem krytym. 

Stopka musi iść wzdłuż wewnętrznej strony zagięcia na dole 

tkaniny.

�=,+,#

.0

Ścieg kryty

*�2�ętło szerokości
 ściegu

*�2�ętło długości 
ściegu

0

.

1

8
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�����8�����1��
����1�&
�1��ą do szycia.

Ściegi owerlokowe służą do wykańczania brzegów tkanin. 
Obróć  pokrętło długości ściegu na “S1” lub na “S2”. 
Szerokość ściegu uzależnij od rodzaju tkaniny - od 3 do 5mm.

Ścieg owerlokowy do dzianiny:
Do wyrobów dzianych, jersey, wykończenia dekoltu. (1)

Wielofunkcyjny standardowy ścieg owerlokowy 
Stosowany do wszystkich rodzajów tkaniny. (2)

Podwójny ścieg owerlokowy:
Do wyrobów z dzianin bardzo strzępiących się.(3)

Wszystkie ściegi owerlokowe mogą być stosowane do 
wzmocnienia krawędzi; zapobiegają rozsypaniu się tkaniny.

 Podczas szycia igła musi iść wzdłuż brzegu tkaniny.

7żyj nowych igieł lub igieł kulkowych!
�=,+,#

*�2�ętło szerokości ściegu *�2�ętło długości ściegu  

..

Ściegi owerlokowe

0 . 1
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*�2�ętło szerokości ściegu *�2�ętło długości ściegu

1.
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*�2�ętło szerokości
 ściegu

*�2�ętło długości 
ściegu

*7:
A

*7:
A

1.0 8

2

Automatyczne obszywanie dziurki nie jest trudnym procesem. 
Przed wykonaniem właściwego szycia zalecamy wykonaie próbnego 
obszywania dziurki na guziki na testowej tkaninie.
Przygotowanie:
1. Używając kredy, zaznaczyć miejsce dziurki na tkaninie.
2. Załóż stopkę do obszywania dziurki i ustaw pokrętło wyboru ściegów
 na“     “.
Ustawić pokrętło długości ściegu na “         “. Ustawić szerokość ściegu na “5” 
(dla maszyn, które posiadają 3 pokrętła). Szerokość może być ustalona 
dowolnie, w zależności od wyrobu.
Wykonać kilka ściegów próbnych.
3. Opuścić stopkę dociskową na tkaninę tak, aby oznaczenia na tkaninie (a) 
były zbieżne z oznaczeniem na stopce (b). Przednie ściegi mocujące będą 
wykonane w pierwszej kolei.
4. Otworzyć płytkę do guzików i włożyć do niej guzik (2).
5. Opuścić dźwignię obszywania dziurki i powoli nacisnąć na nią.
6. Lekko przytrzymując górną nitkę, powoli zacząć szyć.
7. Obszywanie dziurki jest realizowane odpowiednio w kierunku pokazanym na
rysunku (4).
8. Zatrzymać maszynę po zakończeniu szycia.

�%�B)=,&��
�B��� �
&,
� ,&�&,��
�",��)�B&)��
92:
Podczas obszywania dziurki na tkaninach elastycznych, włóż gruby sznurek 
pod stopkę. Podczas szycia nić obszyje sznurek. 
1.
Używając kredy zaznaczyć miejsce dziurki na tkaninie, założyć stopkę do 
obszywania dziurek i ustawić pokrętło wyboru ściegów na “   “. Ustawić pokrętło 
regulacji długości ściegów na “      “.
2. Przeciągnij sznurek przez tylną część stopki, następnie połączyć pozostałe 
końcówki sznurka razem, włożyć je do specjalnego otworu, tymczasowo 
przymocować.
3. Opuścić dźwignię stopki dociskowej i zacząć szyć. 
*Ustawić szerokość ściegu tak, aby była ona odpowiednia do grubości sznurka.
4. Po zakończeniu szycia, delikatnie pociągnąć sznurek tak, aby nie 
powstawały fałdy, następnie odciąć niepotrzebne końce.
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$�B)=,&��

B,/ ów błyskawicznych i sznurka

7�
��ć tak, jak  pokazano na rysunku.

Dla wykonania ściegów z prawej strony od zamka, połącz stopkę 
i uchwyt stopki za pomocą lewego pręcika. Dla wykonania 
ściegów z lewej strony od zamka, połącz stopkę i uchwyt stopki 
za pomocą prawego pręcika (1).

Zacznij wykonywać ściegi z lewej strony zamka, od góry do dołu, 
aż do dolnego szwu wzmacniającego. Pozostaw igłę w materiale 
i obrócić wyrób, wykonaj wzmocnienie szwu. 

.���������ównież możliwość wszycia sznurka. Przygotuj dwa 
kawałki materiału i włóż sznurek.
Ustaw długość ściegów pomiędzy 1 a 4 (w zależności od 
grubości tkaniny) i wykonaj ścieg (2).

0

*�2�ętło szerokości ściegu *�2�ętło długości ściegu

0 .
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���������������ębiania)

GG:��2
���������8
��
�����ębiania) nie jest w zestawie do 
maszyny.

Niniejsza operacja jest wykorzystana dla obrębiania krawędzi 
cienkich, miękkich tkanin, podwójnym, wąskim podwijaniem 
krawędzi za pomocą odpowiedniej stopki.

Ustaw szerokość i długość ściegów jak pokazano na 
rysunku. Ustaw stopkę do podwijania (obrębiania), ustaw
maszynę na ścieg prosty. Podwiń krawędzie materiału dwa razy 
po 3mm (1/8’’). Włóż podwijanie tkaniny pod stopkę, opuść ją 
i wzmocnij podwinięcie kilkoma ściegami (1).

Powoli zacznij szyć, wkładając tkaninę pod stopkę tak, aby 
otrzymać podwójne podwijanie.(2)

W trakcie dokonania powyższej operacji, można stosować nie
tylko ścieg prosty, ale również różne ściegi zygzakowe.

*�2�ętło szerokości 
ściegu

*�2�ętło długości 
ściegu

0 .
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ścieg zygzakowy
Ścieg ten j��������
�������
�1��
��
�2����2���
śmy ozdobnej 
oraz elastycznych naszywek, do cerowania, wzmocnień krawędzi 
itp.

Ustawić maszynę jak pokazano na rysunku. Włożyć wyrób.
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*�2�ętło długości ściegu*�2�ęto szerokości ściegu
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Ścieg elastyczny

***������ójny ścieg prosty elastyczny:
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***������ójny ścieg zygzakowy elastyczny:

J��������2��1����
�������1&�������
�ściegów i jako ścieg 
dekoracyjny. Obróć pokrętło wyboru ściegu na “S1” lub “S2”. 
Obróć pokrętło wyboru szerokości ściegu na pozycje pomiędzy “3” 
a “5”.

Potrójny ścieg zygzakowy jest stosowany do szycia 

grubych tkanin, takich jak bawełniana tkanina, popelina, 

płótno canvas itd. 

*�2�ętło szerokości
 ściegu

*�2�ętło długości 
ściegu

*�2�ętło szerokości
 ściegu

*�2�ętło długości 
ściegu
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Ścieg ażurowy, dekoracyjny
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7�
��ć maszynę tak, jak pokazano na rysunku.

,����8�1��ścieg może być stosowany do wszystkich rodzajów 
tkanin jersey i dzianin (1).

Przy wykorzystaniu niniejszego ściegu należy szyć w 
odległości ok 1cm (1/4”) od krawędzi materiału a nstępnie
odciąć pozostałości tkanin. (2)

*�2�ętło szerokości 
ściegu

*�2�ętło długości 
ściegu

0 .
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$�B)=,&��
żyłki i sznurka

G:��2
������1��
��
�żyłki i sznurka nie jest w zestawie z 
maszyną.

*�2�ętło szerokości ściegu *�2�ętło długości ściegu

0 .

Dla ozdabiania wyrobów, poduszek, obrusów itd. 

6���1���
��	����������8� się różne rodzaje ściegów, np. 
zygzakowy, potrójny ścieg zygzakowy, ściegi ozdobne.
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 osobno. *�2�ętło szerokości ściegu *�2�ętło długości ściegu
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Ustaw szerokość i długośc ściegu jak pokazano na rysunku.
Dźwignia stopki (a) musi leżeć na śrubie mocującej igłę (b). 
Zamocować stopkę na trzpieniu za pomocą śruby (c). (3)

Najpierw wykonaj kilka ściegów na krawędzi dziurki (dla 
wzmocnienia).(4)
Pracując od lewej strony w prawo, wykonując ściegi na 
dziurce równolegle i bez przerwy. 
Obrócić wyrob o “¼” i szyj poprzez ściegi, które już istnieją 
uważając na to, żeby nie było dużej odległości między 
ściegami.

.

0
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7�
��ć maszynę jak pokazano na rysunku.
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Pomocny przy cerowaniu może okazać się tamborek.



1.

Ściegi pomocnicze 

7�
� maszynę jak pokazano na rysunku.

Ścieg muszelkowy (1)
Niniejszy ścieg jest stosowany do wykańczania brzegów, do 
szycia cienkich, elastycznych tkanin. Największy ścieg musi iść 
wzdłuż krawędzi materiału w celu tworzenia efektu muszli.
- Dla tworzenia niniejszego ściegu należy ustawić mocniejsze 
naprężenie nici, niż zwykle.
- Umieścić materiał pod stopką w taki sposób, aby szyć 
ściegiem prostym wzdłuż krawędzi, a ściegi zygzakowe 
pionowo od krawędzi, wychodząc trochę poza nią. 
- Należy szyć na małej prędkości.

Ścieg elastyczny (2)
Jest stosowany do imitacji ściegu płaskiego (łączącego), 
wszywania gumy do szycia, wykańczania dołu. Również może 
być stosowany w celach dekoracyjnych.

Ścieg łączący (3)
Ustaw odpowiedni ścieg na maszynie.
Dekoracyjny ścieg łączący jest wykorzystany do efektu 
koronki. Za pomocą tego ściegu również można przyszywać 
gumę. 

*�2�ętło szerokości ściegu *�2�ętło długości ściegu

1.0
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G�C
���
����życie stopki do pikowania.

Ustawić maszynę jak pokazano na rysunku.
C
&����
ć prowadnik krawędziowy w uchwycie stopki. 
Wyregulować odległość igły do prowadnika krawędziowego w 
zależności od tego, jaka ma być odległość pomiędzy ściegami.

Wykonać pierwszy rząd. 
:1�8ąc kolejne rzędy ściegów należy prowadzić prowadnik 
krawędziowy wzdłuż poprzednio uszytych ściegów. 

*�2�ętło szerokości ściegu *�2�ętło długości ściegu
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�Ustaw maszynę  jak pokazano na rysunku.

1. Zdjąć stopkę dociskową i założyć stopkę do marszczenia.

2. Wykonać jeden lub dwa ściegi równoległe.

3. Jeżeli jest potrzebne mocniejsze marszczenie, to należy 
zmniejszyć naprężenie nici górnej (<2), aby nić górna była 
widoczna z tylnej strony wyrobu.

4. Pociągnąć nici dolne i zrobić marszczenie odpowiedniej 
gęstości.

*�2�ętło szerokości ściegu *�2�ętło długości ściegu
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��<��óć pokrętło wyboru długości ściegu na potrzebny 

wskaźnik długości.

- Obróć pokrętło szerokości ściegu na ścieg zygzakowy małej 

szerokości.

- Wyciąć aplikację i naszyć ją na materiał.

- Uważnie przyszyć aplikację wzdłuż krawędzi.

- Odciąć pozostałości tkaniny wzdłuż krawędzi. Uważać na to, 

aby nie przeciąć ściegu.

- Wyjąć nić pomocniczą.

- Dla wzmocnienia związać dolną i górną nić na wewnętrznej 

stronie wyrobu lub dokonać kilka dziurek igłą na jednym 

miejscu. 

*�2�ętło długości ściegu*�2�ętło szerokości ściegu
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��Obróć pokrętło wyboru długości ściegu na odpowiedni 
wskaźnik.

- Obróć pokrętło wyboru ściegu na ścieg prosty z pozycją igły 
pośrodku.

- Zwróć uwagę aby obie nici do nawlekania igieł miały podobny 
numer, można wykorzystywać nici różnych kolorów. 

- Załóż podwójną igłę podobnie jak pojedynczą.
- Płaska strona igły musi patrzyć w kierunku przeciwnym od 

Państwa. 
- Każdą nić należy założyć osobno.

*���1
��1
�����
��
��	ły podwójnej zawsze należy szyć powoli, żeby 
ścieg wychodził dobrej jakości.
Podczas wykorzystania igły podwójnej dla szycia ściegiem 
zygzakowym, należy sprawdzić, aby szerokość ściegu była ustawiona 
w granicach od “0” do “3”. Nie można ustawiać szerokości ściegu
powyżej “3” (wyłącznie do maszyn, które posiadają 3 pokrętła).

�=,+,

���=ójna igła

*�2�ętło szerokości ściegu *�2�ętło długości ściegu
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*�/��ą tamborka*

��7�
��ć maszynę jak pokazano na rysunku.
- Zdjąć uchwyt stopki.
- Założyć płytkę do cerowania.
- Opuścić dźwignię na dół przed rozpoczęciem szycia.
- Ustawić odpowiednią szerokość ściegu, w zależności od 
rozmiaru czсionki.

- Na zewnętrznej stronie materiału narysować monogram lub 
haft. - Tkaninę naciągnąć na tamborek tak mocno, na ile jest to
możliwie.
- Włożyć tkaninę pod igłę. Upewnij się, że pręt stopki znajduje 
się w najniższej pozycji.
- Obrócić kołem ręcznym do siebie, aby nić dolna przeszła przez 
tkaninę. Na początku szycia wykonaj kilka  ściegów 
wzmacniających.
- W trakcie szycia trzymać tamborek kciukami i palcami 
wskazującymi obu rąk jednocześnie naciskają środek materiału 
palcami środkowymi i podtrzymując zewnętrzną obręcz tamborka 
małymi palcami.
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*�2�ętło szerokości ściegu *�2�ętło długości ściegu
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łej prędkości przesuwać tamborek, powoli 
przesuwając na każdą literę. 
2. Po zakończeniu litery wzmocnić szew za pomocą ściegów 
wzmacniających.

1. Za pomocą tamborka, naszyć kontur, zachowując stałą 
prędkość. 
2. Haftować rysunek, przesuwając wzdłuż konturu do środka. 
Ściegi należy dokonywać bardzo blisko siebie. 
* Ściegi będą dłuższe, jeśli przesuwać tamborek szybko, i 
krótsze, jeśli przesuwać tamborek wolniej. 
3. Po zakończeniu należy wzmocnić ścieg, aby haftowanie się 

nie rozplątało.
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*�/��ą tamborka*
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B
+órnym transportem

6źwignia
górnego 
transportera

.	ła

Śruba 
uchwytu igły

*�ęt trzymający
igłę

Uchwyt mocowania 
stopki

6żwignia górnego 
transportera

Śruba mocująca

$�1���ń

0 .

1

*Stopka z górnym transportem nie jest w zestawie do maszyny.

Niniejsza maszyna do szycia zapewnia wysoką jakość szycia na
różnych materiałach, zaczynając od cienkiego szyfonu aż do kilku
warstw grubej bawełny, Nie mniej do bardzo cienkich tkanin,
grubych, filcowych i innych podobnych, zalecamy używać
górnego prowadnika tkanin.

Górny prowadnik synchronizuje przemieszczenie górnych i
dolnych warstw tkanin oraz pomaga w wyrobie komórek, pasków i
kierowanego rysunku. Zapobiega również nieprawidłowemu
przemieszczeniu tkanin pracując z bardzo trudnymi materiałami.

1. Podnieść dźwignię stopki dociskowej.
2. Zdjąć trzpień trzymający stopkę, odkręcić śrubę w przeciwnym
kierunku do ruchu zegara. (3).
3. Zamontuj górny transporter w następujący sposób:
I) Dźwignia górnego transportera musi trafić na śrubę mocującą
igłę, lub jeśli dźwignia jest rozwidlona, to śruba musi trafić
pomiędzy rozwidlenie w dźwigni (2).
II) Przesuń górny transporter w taki sposób, aby uchwyt mocujący 
transportera objął pręt stopki.
III) Opuścić pręt trzymający stopkę.
IV) Przykręć śrubę mocującą (w kierunku ruchu zegara) mocując 
tym samym transporter.
4. Założyć nić górną, wyciągnąć nić dolną i obie nici włożyć pod
stopkę na płytę igłową.
5. Przekieruj tkaninę pod górny transporter i zacznij szycie.



80

�%�ługa techniczna:
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*łytki ściegowej

J�żeli maszyna nie jest używana, gdy należy 
dokonać czyszczenia, konserwacji lub wymiany jakiejś 
części, upewnij się, że została ona odłączona od prądu.

<��ócić kołem zamachowym, aż igła będzie w najwyższej 
pozycji. Otworzyć pokrywę przednią i śrubokrętem odkręcić
płytkę ściegową (1).

Czyszczenie transportera tkanin:
Wyjąć bębenek wraz ze szpulką i wyczyścić wnętrze za 
pomocą szczoteczki (2).
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Wyjąć bębenek z nitką dolną. Chwycić dwa ramiona blokady 
osłony chwytacza i obrócić je na zewnątrz (a). Wyjąć osłonę
chwytacza (b) i chwytacz (c). Nasmarować (d) (1-2 kropelki) 
olejem maszynowym. Obrócić kołem zamachowym, aż napęd 
chwytacza (e) znajdzie się w lewej pozycji. Na wolne miejsce 
najpierw należy założyć część (c). Następnie zamocować 
pozostałe części w odpowiednie miejsca. Załóż bębenek wraz 
ze szpulką, zamontuj płytkę ściegową.
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���łowo założona nitka.
2. Zbyt silne naprężenie nici.
3. Nitka jest za gruba w stosunku do igły.
4. Nitka jest owinięta wokół trzpienia.
5. Uszkodzona igła.

1. Nieprawidłowo założony bębenek.
2. Źle założona nitka do bębenka.
3. Zbyt silne naprężenie nici dolnej.

1. Nieprawidłowo założona igła.
2. Uszkodzona igła.
3. Nieprawidłowy rodzaj lub rozmiar igły.
4. Nieprawidłowo założona stopka.

1. Uszkodzona igła.
2. Igła została założona nieprawidłowo.
3. Został wybrany nieprawidłowy numer igły.
4. Nieprawidłowa stopka.

1. Nieprawidłowo założona nitka
2. Źle założona nitka do bębenka.
3. Nieprawidłowa kombinacja igły, materiału i nici.
4. Nieprawidłowe naprężenie nici.

1. Zbyt gruba igła w stosunku do materiału
2. Nieprawidłowa długość ściegu.
3. Zbyt duże naprężenie nici.

1. Niska jakość nici.
2. Źle założona nitka do bębenka.
3. Materiał jest naciągany podczas szycia.

1. Maszyna wymaga smarowania.
2. Nagromadzenie zanieczyszczeń lub oleju.
3. Użyto oleju o niskiej jakości.
4. Uszkodzona igła.

Nić zaplątała się w chwytaczu.

	,*�,=,

0"""�*��������1
łożyć nitkę.
2. Zmniejszyć naprężenie nici (zmniejsz numer na pokrętle).
3. Wziąć grubszą igłę.
4. Prawidłowo założyć igłę (płaską stroną do tyłu).
5. Zdjąć szpulkę i nawinąć nić na szpulkę.
6. Wymienić igłę.

1. Wyjąć i ponownie założyć bębenek, wyregulować naprężenie nici dolnej.
2. Załóż nić prawidłowo.
3. Poluzować naprężenie dolnej nici.

1. Wyjąć i ponownie założyć nitkę (płaską stroną do tyłu).
2. Założyć nową igłę.
3. Wybrać igłę odpowiednio do materiału i nici.
4. Sprawdzić i założyć odpowiednio.

1. Załóż nową igłę.
2. Wyjąć i ponownie założyć igłę (płaską stroną do tyłu).
3. Wybrać igłę odpowiednio do nici i tkaniny.
4. Wybrać odpowiednią stopkę.

1. Sprawdzić założenie nici.
2. Założyć prawidłowo szpulkę.
3. Igła musi być odpowiednia do nici i tkaniny.
4. Wyregulować naprężenie nici.

1. Wybrać nić lepszej jakości.
2. Wyregulować prawidłowo długość ściegu.
3. Zmniejszyć naprężenie nici.

1. Wybierz nić lepszej jakości.
2. Załóż nić prawidłowo.
3. Nie ciągnąć materiału podczas szycia, maszyna sama będzie go podawać.
 
1. Nasmarować maszynę.
2. Wyczyścić ząbki transportera i części chwytacza.
3. Stosować olej o dobrej jakości.
4. Wymienić igłę.

Zdjąć górną nitkę i nić bębenka, obrócić pokrętłem ręcznym do tyłu i do przodu, usunąć 
pozostałości nici. 
Wyłączyć tryb nawijania na szpulkę (przekieruj wrzeciono szpulki w lewo. 
Podłącz maszynę do zasilania.
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Maszyna nie pracuje



“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie 
łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. 
Użytkownik, chcąc pozbyć się  sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do 
oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały 
wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W 
sprzęcie nie  znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na 
środowisko i zdrowie ludzi.”
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